
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 

КАФЕДРИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2020 РІК 
1. Прізвище, ім’я та по-

батькові. 

Таволжанська Юлія Сергіївна 

 

2. Науковий ступінь, вчене 

звання, посада. 

К.ю.н., 

асистент кафедри кримінального права № 1 

3. Тема і обсяг запланованої 

річної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінально-правова характеристика катування у 

світлі практики ЄСПЛ, 1,5 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично 

виконаної науково-дослідної 

роботи. 

Кримінально-правова характеристика катування у 

світлі практики ЄСПЛ 2,54 д.а. 

Актуальні питання вдосконалення КК України та 

практики його застосування 0,61 д.а. 

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи 

0,19 д.а. 

4.1. Форма впровадження 

виконаних НДР (розділи 

монографії, підручника, 

навчал. посібника, наукові 

статті,  тези та інш.). 

Наукові статті, тези, розділи навчально-

методичних посібників 

4.2.  Наукова  новизна отриманих 

результатів 

З урахуванням практики ЄСПЛ по застосуванню 

ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р.: 

1. Досліджено сильний біль і страждання як 

суспільно небезпечні наслідки катування. 

Визначено особливості та розкрито взаємозв’язок 

між медичною та правовою (слідчо-судовою) 

практикою по встановленню сильного болю та 

страждань як наслідків катування. 

2. Доведено насильницьку природу зґвалтування 

та обґрунтовано те, що зґвалтування може 

становити іншу насильницьку дію у складі 

катування. 

3. Встановлено серйозну шкідливість сексуальної 

атаки із пенетрацією та аргументовано 

необхідність кваліфікації катувань, вчинюваних у 

формі зґвалтування, за ст.ст. 127, 152 КК України. 

4. Запропоновано удосконалення національної 

регламентації кримінальної відповідальності за 

катування. 

5. Визначено, що однією з найпоширеніших форм 

порушення конвенційної заборони катування є 

ненадання медичної допомоги. Проаналізовано 

кейси, пов’язані із забезпеченням Україною 

лікування пацієнтів хворих на COVID-19. 

Наголошено на необхідності дотримання 

стриманого підходу в оцінці фактів, що можуть 

детермінувати постановку питання про підставу 

кримінальної відповідальності. 



5. Участь у розробці 

законопроектів та проектів 

інших нормативних актів. 

Участь в обговоренні законопроекту «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» від 

27.12.2019 № 2689 в межах панельної дискусії 

"Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України", ІV Міжнародного 

юридичного форуму, 25 вересня 2020 р. (на 

платформі Zoom). 

5.1. Участь у підготовці 

законопроектів (кодексів та 

інших законів). 

--- 

5.2. Рецензування (підготовка 

експертних висновків) 

проектів законів та інших 

нормативних актів. 

--- 

5.3. Робота консультантом 

комітетів Верховної Ради 

України. 

--- 

5.4. Робота консультантом інших 

вищих та державних органів 

влади у науково-

консультативних радах при 

Верховному Суді та 

Конституційному Суді 

України. 

--- 

6. Зв’язок з практикою:  

6.1. Проведення узагальнень 

практики застосування 

законодавства та проведення 

інших соціологічних 

досліджень  

Узагальнено практику судів всіх інстанцій за 

2014–2019 рр. на предмет визначення суспільно 

небезпечних наслідків катування (ст. 127 КК 

України) 

6.2. Підготовка доповідних записок 

до судових, правозастосовчих 

та інших державних органів. 

--- 

6.3. Участь у розробці наукових 

висновків за зверненням суддів 

Верховного Суду та 

Конституційного Суду 

України. 

--- 

6.4. Прочитані лекції практичним 

працівникам, участь у 

семінарах для практичних 

працівників 

Участь у семінарі із підвищення кваліфікації 

суддів, проведеного у межах Міжнародної 

конференції «Забезпечення єдності судової 

практики: правові позиції Великої Палати 

Верховного Суду та стандарти Ради Європи», 

20 листопада 2020 року, співорганізатори: 

Верховний Суд, Національна школа суддів 

України (на платформі Zoom). 



6.5. Підготовка відповідей на 

запити органів державної 

влади, організацій, громадян 

--- 

7. Чи є ви депутатом місцевої 

ради, чи входите до складу 

інших органів місцевого 

самоврядування 

--- 

8. Участь у конференціях, 

семінарах (повна назва та 

дата та місце проведення). 

(окремо вказати участь у 

зарубіжних конференціях) 

1.Binance Kharkiv Meetup, 26 лютого 2020 р., 

м. Харків. 

2.Міжнародний науково-практичний круглий 

стіл «Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації», 

15 травня 2020 р. секретар 1-ої секції (на 

платформі Zoom). 

3.Панельна дискусія "Римський статут 

Міжнародного кримінального суду: проблеми 

імплементації до національного законодавства 

України", в межах ІV Міжнародного юридичного 

форуму, 25 вересня 2020 р. (на платформі Zoom). 

4.Прямий етер з Далай-ламою XIV «Освіта і 

мир у часи пандемії», 30 жовтня 2020 р. (на 

платформі Facebook). 

5.Онлайн-дискусія “Освіта для миру”, 

30 жовтня 2020 р. (на платформі Zoom). 

6.Міжнародна наукова конференція 

«Реформування кримінального законодавства 

України: сучасність та майбутнє», 22-23 жовтня 

2020 р. (на платформі Zoom). 

7.Міжнародна конференція «Забезпечення 

єдності судової практики: правові позиції Великої 

Палати Верховного Суду та стандарти Ради 

Європи», 20 листопада 2020 року (на платформі 

Zoom). 

8.IX Щорічний міжнародний форум з практики 

Європейського суду з прав людини, 9-10 грудня 

2020 р. (на платформі Zoom). 

9.10-th Kyiv Criminal Law Forum, Асоціація 

адвокатів України, 11 грудня 2020 р. (на 

платформі Zoom). 

10. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики», м. Одеса, 11-

12 грудня 2020 р. (заочно) 

11. Онлайн-вебінар Асоціації адвокатів України 

«Як визначити жертву психологічного насильства 

на першій зустрічі», 15 грудня 2020 р. (на 

платформі Zoom). 

 

9. Видавнича діяльність 

(монографії, статті, 

навчальні посібники, тези та 

ін.) дати перелік 

1. Методичні матеріали до самостійної роботи 

та практичних занять і поради до їх виконання з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Загальна частина» для студентів ІI курсу 



надрукованих у 2020 р. робіт 

та їх обсяг, кількість 

друкованих аркушів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» денної форми навчання / уклад.: В.Я. 

Тацій, В. І. Тютюгін, А.В. Горностай та ін. 4-те 

вид., переробл. і допов. Харків, 2020. ‒ 198 с. 

0,13 д.а. 

2. Навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи та практичних занять з 

навчальної дисципліни «Кримінальне право 

України. Особлива частина» для студентів ІІІ 

курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань першого (бакалаврського) 

рівня галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 

«Право» / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, C. В. 

Гринчак та ін. 4-те вид., переробл. і допов. Харків, 

2020. 251 с. 0,58 д.а. 

3. Задания к контрольным работам и 

практическим занятиям по учебной дисциплине 

«Уголовное право Украины. Особенная часть» и 

методические рекомендации к их выполнению для 

студентов III курса заочных факультетов № 1 и 

№ 2 первого (бакалаврского) учебно-

квалификационного уровня отрасли знаний 08 

«Право» специальности 081 «Право». 

Электронное издание / авт.кол.: О.А. Володина, 

В.В. Гальцова, Л.Н. Демидова, Ю.Ю. Забуга, В.Н. 

Киричко, Г.С. Крайник, Р.С. Орловский, Н.А. 

Рубащенко, Ю.С. Таволжанская, В.И. Тютюгин, 

О.В. Ус, Н.В. Шульженко. Х.: НЮУ 

им. Я.Мудрого, 2020. 18 с. 0,1 д.а. 

4. Таволжанська Ю.С. Запровадження дуальної 

форми навчання як шлях підвищення якості вищої 

юридичної освіти. Матеріли круглого столу 

«Педагогіка вищої школи: теорія і практика», 

2020 р. 0,19 д.а. (в редакції видання) 

5. Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук 

А.В., Виконання Україною позитивних 

зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час 

пандемії COVID-19: постановка питання щодо 

підстав кримінальної відповідальності. Журнал 

східноєвропейського права. № 76, 2020 – С. 91–

100. Усього 0,86 д.а. Авторських 0,43 д.а. 

6.  Таволжанська Ю.С. Зґвалтування як різновид 

інших насильницьких дій у складі катування: 

європейсько-правовий вимір. Юридичний 

науковий електронний журнал. № 7, 2020. – 

С. 338–340. 0,54 д.а. 

7. Таволжанська Ю.С. Сексуальна атака із 

пенетрацією як форма катування: кримінально-

правова заборона у світлі практики ЄСПЛ. 

Порівняльно-аналітичне право. № 4, 2020. – 

С. 644–650. 0,58 д.а. 



8. Таволжанська Ю.С. Регламентація 

кримінальної відповідальності за катування: 

вихідні позиції щодо гармонізації із положеннями 

міжнародного права. Матеріали диск.панелі 

«Римський статут Міжнародного кримінального 

суду: проблеми імплементації до національного 

законодавства України» (м. Харків, 25 вересня 

2020 р.). Харків, 2020 – С. 110–115. 0,25 д.а. 

9. Таволжанська Ю.С. Система часових 

координат ЄСПЛ (на прикладі кримінально-

правової заборони катування). Збірник тез 

міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасне державотворення та правотворення: 

питання теорії та практики», 11-12 грудня 2020 р. 

0,18 д.а. (в редакції видання) 

9.1. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science (тільки 

проіндексовані) 

Tavolzhanska Yu., Grynchak S., Pcholkin V., 

Fedosova O. Severe pain and suffering as effects of 

torture: detection in medical and legal practice. 

Georgian Medical News. 2020. Iss. 307 P. 185–193. 

Усього 1,46 д.а. Авторських 0,36 д.а. 

9.2. Вказати публікації, з 

зазначенням вихідних даних, у 

інших наукометричних базах 

даних. 

 

1. Наукометрична база HeinOnline – 

Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук 

А.В., Виконання Україною позитивних 

зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час 

пандемії COVID-19: постановка питання щодо 

підстав кримінальної відповідальності. Журнал 

східноєвропейського права. № 76, 2020 – С. 91–

100. Усього 0,86 д.а. Авторських 0,43 д.а. 

2. Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International – Таволжанська Ю.С. 

Зґвалтування як різновид інших насильницьких 

дій у складі катування: європейсько-правовий 

вимір. Юридичний науковий електронний журнал. 

№ 7, 2020. – С. 338–340. 0,54 д.а. 

3. Міжнародна наукометрична база Index 

Copernicus International – Таволжанська Ю.С. 

Сексуальна атака із пенетрацією як форма 

катування: кримінально-правова заборона у світлі 

практики ЄСПЛ. Порівняльно-аналітичне право. 

№ 4, 2020. – С. 644–650. 0,58 д.а. 

10. Чи являєтесь членом 

редакційної колегії якого-

небудь видання 

--- 

11. Вказати членом якої 

спеціалізованої вченої ради 

ви є 

--- 

12. Опонентом яких 

дисертаційних захистів були 

--- 

13. Підготовка відгуків на 

автореферати. (окремо 

докторські та кандидатські ) 

--- 

14. Чи були у звітному році --- 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html
http://journals.indexcopernicus.com/+++,p24788088,3.html


лауреатом\стипендіатом 

15. Співробітництво з 

закордонними організаціями 

--- 

16. Участь у наукових заходах 

спільних з 

облдержадміністрацією 

--- 

17. Участь у наукових 

дослідженнях на 

госпрозрахунковій основі 

--- 

18. Які відзнаки чи нагороди 

отримали у звітному році. 

--- 

19. Науково-дослідна робота зі 

студентами (гурток, 

кількість студентів у гуртку, 

кількість наукових статей та 

тез, надрукованих 

студентами самостійно або у 

співавторстві з викладачем, 

участь у конференціях) 

1. Таволжанська Ю.С., Бурхович Я.О., Пекарчук 

А.В., Виконання Україною позитивних 

зобов’язань за ст. 3 Конвенції 1950 р. під час 

пандемії COVID-19: постановка питання щодо 

підстав кримінальної відповідальності. Журнал 

східноєвропейського права. № 76, 2020 – С. 91–

100. Усього 0,86 д.а. 

2. Лисенко Д. Адаптація охоронної функції 

Кримінального кодексу України в умовах 

соціально-політичних змін. Кримінальне право в 

умовах глобалізації суспільних процесів: традиції 

та новації: матеріали міжнар.наук.-практ.круглого 

столу, м. Харків, 15 травня, 2020 р. Х.: Право, 

2020. – С. 586–590. 0,25 д.а. 

1 місце в конкурсі студентських наукових робіт. 

3. Атаманюк Н. Клінічна смерть: новий підхід 

до кримінально-правового значення. Кримінальне 

право в умовах глобалізації суспільних процесів: 

традиції та новації: матеріали міжнар.наук.-

практ.круглого столу, м. Харків, 15 травня, 2020 р. 

Х.: Право, 2020. – С. 476–479. 0,19 д.а. 

2 місце в конкурсі студентських наукових робіт. 

4. Маник І. Окремі питання соціальної 

обумовленості встановлення кримінальної 

відповідальності за домашнє насильство (ст. 1261 

КК України). Кримінальне право в умовах 

глобалізації суспільних процесів: традиції та 

новації: матеріали міжнар.наук.-практ.круглого 

столу, м. Харків, 15 травня, 2020 р. Х.: Право, 

2020. – С. 597–599. 0,17 д.а. 

3 місце в конкурсі студентських наукових робіт. 

5. Морозов Я. Особливості призначення 

покарання при незакінченій об’єктивації умислу 

винного. Кримінальне право в умовах глобалізації 

суспільних процесів: традиції та новації: 
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